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• Аляк сандр Лу кашэнка 

пад пі саў ука зы аб ра та цыі 

ў кі раў ніц тве ўпраўленняў 

След ча га ка мі тэ та.

• Ві цеб ска му ме ды цын-

ска му ўніверсітэту сён-

ня спаў ня ец ца 85 га доў. 

З гэтай нагодай калектыў 

ВНУ павіншаваў кіраўнік 

дзяржавы.

• Пра фі цыт рэс пуб лі-

кан ска га бюд жэ ту ў сту-

дзе ні — ве рас ні 2019 го да 

склаў Br2,7 млрд.

• На цы я наль ная шко ла 

пі ло таў мо жа быць ство ра-

на ў Бе ла ру сі.

• Курс па дрон-жур-

на ліс ты цы ад кры юць на 

жур фа ку БДУ.

• Гра ма дзя нін Укра і ны 

сха ваў ад мыт на га кант-

ро лю больш за 1,5 ты ся-

чы ры ба лоў ных пры над у 

схо ван ках свай го аў та ма-

бі ля.

КОРАТКА

ЛАМБАРДЫ 
ПЕРАТВОРАЦЬ 
У КАМІСІЁНКІ?

ЯК НЕ СТАЦЬ 
АХВЯРАЙ 
«РЫТУАЛЬНЫХ» 
МАХЛЯРОЎ
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Ігар КАР ПЕН КА,

мі ністр аду ка цыі:

«Мы ўзя лі пад стро гі 
кант роль фар мі ра ван не 
цэн, скла дан не ме ню, 
вы ка нан не на ту раль ных 
і гра шо вых нор маў. Ад нак 
у не ка то рых пра вя ра е мых 
уста но вах яшчэ не да 
кан ца вы кон ва юц ца са-
ні тар на-гі гі е ніч ныя 
нор мы, ад сут ні чае 
аль бо ня якас на вя дзец ца 
ад па вед ная да ку мен та цыя, 
за вы ша юц ца цэ ны 
на пра дук цыю, 
якая па стаў ля ец ца, 
і га то выя стра вы, дзесь ці 
не да важ ва юць 
ці не дак лад ва юць. 
Да ня даў ня га ча су 
ў асоб ных шко лах 
дзей ні ча лі роз ныя ра цы ё ны 
для дзя цей 
са шмат дзет ных сем' яў 
і дзя цей, якія хар чу юц ца 
за да пла ту баць коў. 
Гэ та не да пу шчаль на. 
Дзе ці па він ны хар ча вац ца 
ад ноль ка ва».
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МА ЛАЯ РА ДЗІ МА БА БУ ЛІ ГАН НЫ

Па дзеяПа дзея

ПРАЗ ЦЕР НІ 
ДА РА ДАС ЦІ

Сён ня ў Мін ску ад кры ва ец ца 
кі на фес ты валь «Ліс та пад»

Абод ва па пя рэд нія філь мы Крыс ці ны Гро зе вай і Пе та ра 

Вы лча на ва — «Урок» і «Сла ва» — удзель ні ча лі ў кон курс най 

пра гра ме Мінск ага між на род на га кі на фес ты ва лю, і абод ва 

атры ма лі важ кія ўзна га ро ды. Пер шы быў уда сто е ны 

«Зо ла та Ліс та па да», дру гі — Пры за гля дац кіх сім па тый. 

Трэ цяй су мес най ра бо тай бал гар скіх рэ жы сё раў «Баць ка», 

між ін шым, лаў рэ а там Між на род на га кі на фес ты ва лю 

ў Кар ла вых Ва рах, сён ня ў ста лі цы ад кры ец ца 

кі на фес ты валь «Ліс та пад». Пер шыя кі на па ка зы, ура чыс тая 

цы ры мо нія ад крыц ця і сім ва ліч на раз бі тая аб шта тыў 

кі на ка ме ры та лер ка — ты дзень доб ра га кі но па чы на ец ца.

Больш за 150 філь маў, шэсць кон курс ных пра грам, ка ля пя ці дзе ся ці 

кра ін вы твор час ці з дэ бю там на «Ліс та па дзе» кар цін з Су да на і Се не га-

ла — пер шыя па ка зы кі на фес ты ва лю па чы на юц ца ўжо сён ня, пры чым 

на не ка то рыя з іх, як на «Дзяр жаў нае па ха ван не» Сяр гея Лаз ні цы, квіт кі 

рас куп ле ныя праз не каль кі дзён пас ля стар ту про да жу.

Не зной дзеш бі ле таў і на фільм ад крыц ця «Баць ка», які на афі цый най 

цы ры мо ніі ад крыц ця кі на фес ты ва лю ў кі на тэ ат ры «Маск ва» бу дзе пры-

зна ча ны свед чыць аб па чат ку кі на тыд ня. Па тра ды цыі на ўра чыс тас ці 

апроч ін ша га ўру ча ец ца прыз Прэ зі дэн та «За за ха ван не і раз віц цё тра-

ды цый ду хоў нас ці ў кі на мас тац тве», у чым га лоў ны сак рэт цы ры мо ніі, 

і ў знак та го, што «Ліс та пад» ад кры ты — усё, па еха лі, — 

на сцэ не аб шта тыў кі на ка ме ры раз бі ва ец ца та лер ка.

Ці ка вае пы тан неЦі ка вае пы тан не

Элі за Ажэш ка, Мі хась 
Ва сі лёк ці Ян Ка ха ноў скі?
Ім ёны якіх сла ву тых жы ха роў Грод на тра пі лі 
ў пер шы спіс гіс то ры ка-куль тур най спад чы ны

Усе яны па ха ва ны на мо гіл ках, якія лі чац ца са мы мі ста ры мі 

ў Бе ла ру сі. Тут ёсць пом ні кі, якія да ту юц ца на ват ХVІІІ ста-

год дзем. Але ўнес ці га рад скі не кро паль у спіс гіс та рыч ных 

каш тоў нас цяў не маг чы ма, бо ён яшчэ дзе ю чы. Та му аб лас ны 

са вет па за ха ван ні гіс то ры ка-куль тур най спад чы ны пры няў бес-

прэ цэ дэнт нае ра шэн не — на даць та кі ста тус не ўся му аб' ек ту, 

а толь кі не ка то рым пом ні кам. І вось хто апы нуў ся 

ў гэ тым спі се... СТАР. 4

Жы хар цы вёс кі Каз лы Сен нен ска га ра ё на Ган не КА МА РО ВАЙ 

ідзе во сем дзе сят сё мы год. Яна тут най ста рэй шая і, ад на ча со ва, 

най ма ла дзей шая, та му што Ган на Тра фі маў на, бы лы кал гас ны аг-

ра ном, у вёс цы адзі ны жы хар. Вя до ма, ле там, на сваю ра дзі му пры-

яз джа юць дач ні кі, але ў дру гой па ло ве во се ні яны зноў за мы ка юць 

ха ты і з'яз джа юць у го рад. А ба бу ля Ган на не хо ча па кі даць сваю 

ма лую ра дзі му і зі мо вая адзі но та яе не над та хва люе. Па-ра ней-

ша му яна ру ха вая, з ах во тай пра цуе ў ага ро дзе, лю біць на во дзіць 

па ра дак на пад вор ку, ча кае дзя цей і ўну каў. Вёс ка зна хо дзіц ца на 

аў та ма біль най тра се, двой чы на ты дзень пры яз джае аў та лаў ка, 

не за бы ва юць на вед ваць жан чы ну і дач ні кі. Вось і Іры на ДУБ РОЎ-

СКАЯ (на гэ тым фо та зле ва), ка лі пры яз джае з Ві цеб ска, заў сё ды 

за хо дзіць да пен сі я нер кі.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.


